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Σuνημμl:νο σας σrl:λνοuμε {ην ανακοίνωση κοι {ην lψΟκήροξη rou ι<ληpoδσrήματσς «Φανή Σαρινι<iννη» ακαδ.
Ι:roυς 2022-2023 που διαχεφ(ζε1:αι {ο ΙΚΥ,Παρακαλούμε 6πω<;τα συνημμtνα lν/Ραφα τύχουν της οποραίτητ/ς
δημοσιοποίησης από το Φορέα σας, ΠΡΟΚΕιμένουνα λάβουν VΝώoηοι δυνηηκά ενδιαΦερ6μενΟL

Σταμm{να Μπικάκη
Υπάλληλος Tμ~μαTOς Διαγωνισμών
Διεύθυνση ΥποτροΦιών
~δρυμα Κρατικών Yπσrρoφιών

•
Ταχ. Διεύθυνση: ΛεωΦόρος εθνικής Aνησrάσεως 41 Ι 14234 Nta ΙωνΙα
0τeΙ, "'30 210 3726 346
CMaiI: ~.b:ik.a~i.@j~y,gr

2από2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

νΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣκεΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥποτροφlΩΝ
(IKV)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ γΠΟΤ!'ΟΦIΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Νέα Ιωνία, 1/7/2022
Αρ, Πρωτ.: 31566

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟ! ΧΟΡΗΓΗΙΗΣ ΜΙΑΙ {1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ! ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΙ πα Ε:ΩΤΕΡΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

ΑΠΩ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ~ΦANHΣ ΣΑΡIΓIΑΝΝΗ ••
ΓΙΑ το ΑΚΑΔ. ΕΤΟ! 2.022-2023

KαταληK'tιιιή ημερομηνία υποβολής αιτήσεωυ: 30/09/2.02.2

Το1δρυμα Kραtι~ώυ Υιιοφοφιώυ, txovιa, υ,,6ψη:
1. ης δΙCIτόξεις:
α) roυ Α,Ν. 1825/1951 .Περί συστάσεως του Ιδρυματος Κρατικών γπστροφιών» (Α' 150)"
β) του Ν. 2158/1993 .εκσυνχρονισμός του lδρυματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)και άλλες
διατάξεις» (Α' 109)'
γΙ των άρθρων 38 και 56 Ν. 4182/2013 "Κώδu<α~ κοινωΦελών περιουσιών, σχολαζσυσών
κληρσνσμιών και λσιπες διατάξεις» [Α' 1851'
δ) ΤΟνΠ,Δ. 321/1999 "Oργανισμό~ του lδρύματo~ Κρατικών γποτρσΦιών ΙΑ' 306)'
ε) Tη~ υπ' αρ. 101532/7308/80011/20.122002 απόΦαση~ του Υπουργσύ OικoνoμΙα~ και
Οικονομικών «Αυξηση των ανώτατων σρίων μηνιαίων τροΦε(wν που χορηγούνται από τα έσσδα
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπερ κοινωφελών σκοπών, που ΕΚτελούνται από πρόσωπα
όλλα πλην του κράτους ωι; και εκεΙνων που τελούν υπό την άμεση δισχεlριση του Υπουργείσυ
οικονομu<ών"'
2. την ιιπό 20.12.1962 ιδιόγραφη διαθήκη της Φανής Σιιριγιάννη
3. την ιιπόΦαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ικγ .Θέσεις υποτροΦιών κληροδοτημότωνγια
το ακαδημαικό έτος 2022-2023" (Συνεδρία 28,/23.09.2021)'
4. την απόφαση ΤΟυ Διοικητικού Συμβουλίου του ικγ "ΕγκΡιση σχεδίου προκήρυξης του
κληρoδoτήματo~ Φανή~ Σαριγ,άννη. (Συνεδρία 18"/12.5.2022)'

προκηρύσσΕι μία α) υποτροΦία για ΕΚπόνηση διδαΚΤOΡΙKή~''ρΕυνας εξ ολσκλ!Ίρου στο εξωτερικό, με
διαγωνισμό, στον τομέα της Φυτoπαθoλoγία~ κατά το ακαδημα'ίκό tm~ 2022.2023, από τα έσσδα Του
κληρoδoτήματo~ «Φανή Σαριγιό.ννη •.

Η υπό προκήρυξη θέση ορίστηκε σύμφωνα με τον όρο τη~ διαθηκης της αεΙμνησrης Φανής
Σαριγιάννη, που ορίζΕΙ: «... να αποστέλλωνται εί~ η και ΠΕρισσότεροι υπότροφοι εκλΕγέντες κατόπιν
διαγωνισμού δια να σrιoυδάσσυν Eι~την ξένηντην επιστήμην {η~Φυτσπαθολογίας, ..•.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ' t.IAPKEIAΚΑΙΠΟΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

1, Η διαρκεια της υποτροΦίας oρί(ετcιι KCΙΤ'ανώτατο όριο οε είκοσι τέσΟΕρις (24) διαδοχικούς
μήνες.

2. Το ποσό της υΠΟΤΡοΦίας ανέρχεται σε χίλια IιEIltCIIώOLCIευρω (1,500,00 Ε) το μήνα μικτά,
Επίοης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ' αποκοπη ποοό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης
στο εξωτερικό (το ποσό Των 1.000,00 € συνολικά),

3. Η υποτροφία δΕν καλύπτει τυχ6ν δίδαΚ'ιρα,
4. Η υποτροΦία χορηγείται μόνο για έρΕυνα που θα Εκπονηθεί εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Αιτησεις για Εξαποστάοεως έρευνα δεν Υίνονται δεΚ'ιές,

ΚΕΦΑΛΑΙΟβ' προνΠΟΘΕΙΕΙΣ Σ'VMMETOJCHIΙηΙ ΕΕΤΑΣΕΙΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις Eξετiιoεις, οι υποψήφιοι ΙΙα πρέπει να:

1. Διαθέτουν ελ/ην ••ό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Δι;ν υπερβαίνουν το 360 έτος κατό την καταληκτικη ημερομηνία υποβολης των αιτήοεων {έτος
γέννησης 1986 και μετα).

3. Είναι 1πυχιούχοι ΑΕΙμε βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλως» (6,50 και άνω).

4. Κατά το Φορολογικ6 έτος 2020, οι άγαμοι υποψηφιοι είχαν Φορολογητέο εισόδημα ΠΟυ δΕν
υπερβrιίνει το ποοό των δεKατεσσiιρων χιλιάδwν ευρώ (14.000€). Επί εγγάμwν υποψηΦίwν το
φορολογητέο Εισ6δημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοοι oxrω χιλιάδες ευρώ [28.OOOC). Σε
ΠεΡUπwοη που υποψήφισς Είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο ΟΙΚΟΥενειακ6
ειοόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνΕΙ τις είκοσι Oxr'" χιλιάδες ευρώ (28,000€).

S. Δεν έλαβαν, δΕν λrιμβάνoυν και δεν θα λάikJυν για το χρονικό διάστημα της υΠΟΤΡοΦίας,
οποιαδήποΤΕ άλλη υποτροΦία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπα'ίκη η δΙΕθνη πηγή
συμπεριλαμβανομένων Των κληροδΟΤημάτων που διαχΕιρίζεται το ικν η τρίτοι

6. Σε περiπrωση πΟυ έλαβαν ΟΠΟΤΕδηποτεάλλη υποτροφία του ΙΚΥ,έχουν εκπληρώοει όλες τις
υΠΟΧΡΕωσειςτους από την αιτία αυτη.

7. Δεν Εκπονούν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας άλλη διδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.

β. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωtιKές υποχρεώοεις τους πριν την έναρξη της υποτροΦίας ή έχουν
νόμιμα απαλλαγΕί από αυτές ή έχουν τιίχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί
για το πληρες διάστημα της υποτροΦίας και την ολοκλήρωση της διδαΚ'ιορικής έρευνrις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟr' ΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΕΩΝΚΑΙt.IΚAIOAOrIfTIKQN

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ(ΛεωΦ, Εθνικής Αντιστασεως 41, 14234, Νέα
Iwvlal, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεΤαΦορών (courierl το αργότερο έως
30/09/2022, συνοδευόμΕνες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

σ) t.ελτίO αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων η διαβατηριο ή iιδεια διrιμoνης οε ισχιί.

β) Αιιtίγραφο ΠΤUXίOυμε βαθμό Λίαν Καλως (6,50 και άνω) ελληνΙKOιJΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπή •.•
συνοδευ6μενο από βΕβαίωση ιοοτιμίας και βαθμOlιoγΙKής rιντιoτoιxίας του ΔΟΑΤΑn. Σε
περίπτωση που δεν αναγραΦεται σ βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομιστεί π!στοποιηηκό
αναλυηκής βαθμολογίας, από το οποίο θrι πρOKιJΠΤEΙΟβαθμ6ς του πτυχίου του υποψηΦίου (με,
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α~ρίβεια δύα δεκαδικών ψηΦίωνl.

γ) Δήλωση φοραλανίας εισοδήματος 2020 (Eνnιπα ΕΙ) ταυ/της υπαψήφιαιι, εφ6αον δεν είναι
έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενα μtλoς. ΕΦόσον ο/η ιιπαψήΦιικ)α είναι εξαρτώμενα μέλος
απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωοης Φορολογίας εισοδήμοτος 2020 ([vιιιπo ΕΙ) τοιι
ιδΙου και των γονέων ταν. ΕΦόσον α/η υποψήΦιος/α είναι ένναμος/η απαιτείται η προοκόμιση
της δr)λωσης Φορολογίας εισοδηματος ([ντυπο ΕΙ) ταυ/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους

2020.

δΙ Πράξη διοικηηκού προσδιοριομοίι φόραυ ΙΤους 2020 (Εκκαθαριστικό] του/της γποψήφιαυ
(εΦόοον δεν είναι έγγαμος/η outE εξαρτώμενο μέλος), ΕΦ6σον ο/η Υπαψηφιας/α είναι
εξαρτώμενα μtλoς, απαιτείται επmλέoν η Προοκόμιοη Ε•• αθαριστικοι:. τοιι/της ιδίου/ας και των
γονέων του/της. έταυς 2020. ΈΦόοον ο/η ΥπαψήΦιος είναι έΥΥαμος/η απαιτείται η προοκόμιοη
Έ.καθαριι:πικαίι ταιι/tης ιδίου/ας και ταιι/της σιιΖUγoυ έτσυς 2020.

ε) Για τους άνδΡΕς υπαψηφίους, πιστοποιηηκό στρατολογι.ής κατάσταοης ωιό το οποίο να
Iιpo.umEl ότι ε.πλήρωοαν τις στρατιωηκές τους υπαχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμψα από
αυτές, ή εχουν τίιχει αναβολης .ατιΠαξης που επαρκεί για την ολοκληρωοη της
μεταδιδα+<τορικής έρευνας.

στ) YntuBuvη δήλωοη τοι! Ν 1599/1986 όη ο/η υιιοψήΦιος/α' (0.) έλαβε νvώση και ωιαδέχεται
πλήρως .αι ανεπιΦύλακτα ταυς όρους της παραίιοας προ.ήρυξης, (β) όλα τα αναΦερόμενα στην
αΙτηση στΟΙΧΕίαείναι αληθη .αι πληροί ης προϋποθέσεις συμμετοχής του ΚΕΦαλαίαιι θ' της
napauaat; πρόοκλησης, (γ) έχει υποβάλει μόνα μία αίτηση υποτροφίας, Ιδ) δεν
υΦίσταvιαι!ε."ρεμοuν ουμβατικές υΠΟχΡεώοεις του/της στα πλαίσιο άλλης υπατραΦΙας ποιι
έχει οποτεδηπατε λάβει από τσ ΙΚVκαι (εΙ δεν έλαβε ή δεν θα λαμβάνει καθ' όλη τη διάρκεια της
χρηματοδότησης, άλλη ιιπατροΦΙα για τις ίδιες σπουδές, είτε από m ΙΚV,εΙΤΕαπό το Ιδια η άλλο
κληΡοδάτημα, ι<ληρoνoμιii η δωρεά, ή από οποιαδηποτε άλλη πηγη (δημόσια, ιδιωτικη,
ευρωπα'ίκή, διεθνή), (στ) δεν εκπονεί άλλη διδακτορική έρευνα στην Έλλάδα ή στο εξωτΕρικό.

ζ) Βεβαίωοη αποδοχής από ΠανεπιστήμΙΟ/Ερευνητικό KέVΙΡOταιι εξωτερικοu, στην οποία θα
αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της έρευνας (εντός της περιόδου από 1/9/2022 εως και
30/11/2022~,τα θέμα της, η διάρκεια, α Φορέας κοι η χώρα ιιποδοχής, καθώς και η γλώσσα
εργασίας,

η) Για υποψηΦίους που επιθυμούν απαλλαγη από την εξέταση στην ξένη γλώσσα. πιστοποιητικό
άριστης γνώοης μιας ή περισσστέρων ξένων γλωσσών, ούμΦωνα μΕτα οριζόμενα στον ιστό,οπο
του ΑΙΈΠ Ιwww.a.eρ.gr)καιειδικότεραστοπεδίοnΟΛΙΤΕΙ. Έντυπα Διαδικασίες.

5) OιrnKαηλH'ΡOνΙKό μέσο απαθηκευσης IUSB) με την αΙτηση του ιιπαψηΦΙου σκαναριαμένη και
συνοδευόμενη από τα πρσαναΦΕΡόμενα αnαltOUμEvα δικαιολονηηκά.

Το ΙΚΥαναζητεί υπο;τρεωτι.α αυτεπαν/έλtως «Αντίγραφο ποινι.ού μητρώου νενικής χΡηοης".
ΈγγραΦα της αλλαδαπής υπoβάλ/ovιαι επ,.υρωμένα μαζί με επίσημη μΕΤάΦραση στην ελληνικη

γλώσοα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ' ΕΛΕΓΧΟΙΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΙ

1. ΜΕΤάτη ληξη της προθεσμίας υποβσλής αιιήσεων και τον Ελεl'Χσ των δι.αιολσγηηκών, τα
ικγ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο τσυ (www.iky.gr] ΠΙνακα ΕπιλΕξιμων ΥποψηΦΙων με τα
στοιχεία όσων πληροuν τις rφoiiπαθι'oείς 'ης προ.ηρυξης και μIιapouv να ουμμΕΤάσχουν στο
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διαγwvισμό, και nίVακα Μη Επιλέξιμwv vπσψηΦίωv με τα στοιχεία <lowv δευ MfjpaLtV ης
προίίποθέσεις της Προκήρυξης και απoκλι:ίovται από τσ διαγωvtσμό.

2. Οι νΠοψήΦισι μΠορούv v" ασκήσσuv ένσταση κατά του nLVaKaΜη Επιλέξιμωv Υποψηφίωυ
εllτόςπέvτε (5) εργααίμωv ημφώv από tfjv αvάρτηαή ταυ. Ηέvσταση υΠοβάλλεται ταχνδρομικώς με
αυστημέvη επιστολή ή με νπηρεσία ταχυμεταΦσρώυ (cονιίεΓ). ατα ΓραΦεία ΤΟν ικγ (ΛεωΦ, Εθνικής
Avτιστάoεως 41, 14134, Νέα lwvlal.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ο διαγωvιομός θα διεξαχθεί στα γραφεία τον ικν στις:

-20/10/2022 ημέρα Πέμτπη και ώρα 10,00Π,μ.: εξ.ωση ξέvων γλωααώv

-24/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 Π.μ.: εξέτααη μαθήματος Ειδίκευσης

Οι υπoΨtΊΦιoι κατά τις ημέρες cwv εξετάοεωv θα πρέπΕι Va "XOuVμαζί τους την αστυvομικtΊ τους
ταυτότητα,

Ο διαγwvισμός περιλαμβάνει (α) γρατπή και προΦορική εξΙΤαοη στη γλώσσα EKnaVfjOfjeτης
διδαΚΤOΡΙKtΊςlPEUVac (εΦεξtΊς .Ξέvη Γλώσσα») καιlβj γρατπή εξέταοη στσ μiίθημα Φυτοπαθολογία
(εφεξής • Μάθημα Ειδίκευσης»).

Aπαλλiίσσσνται από την εξέταση τη~ ξέvης γλώααα~ οι υπαψήφιοι παυ κατέχουν πιστonοιητικά
που αποδει""ίιουv crjV αρίστη γνώση τη~ ξέvη~ γλώσσα~ όnwς αυτά καθορ!ζσνται στσν ιστότοπο
του ΑΣΕΠΙκεΦ. r, παρ. Η τη~ παρσίιση~ πρσκήρυξης).

2. Η γνώση της Ξέvης Γλώσαας βαθμολογείται με iίριστα το είκοσι (20) και ισούται με τσυ μέσο όρσ
της βαΟμολσγίας της γραπτtΊς και της πρσφσρικής εξέτασης. Απαιτείται η OUYKlvrpWOf)μέσου όρου
τουλiixιστοv 14/20 προκειμέvου ΟΙυπoΨtΊφιoι va συμμεtάοχουv στη ουνέχεια στην γραmή εξέταση
τσυ Μαθήματος ΕιδΙκευσης, Όταν από cfjv εξαγωγή μ.ό. προκυΨει δεκαδικός αριθμό.::.. τότε τσ
δεκαδικό μέρος που uπερβαίvει τσ 0,5 αυiίγεται σε ακέραια μοvάδcι, αλλιώς δεv λαμβάvεται υπόψη.
Η βαθμσλογία της Ξέvης Γλώσσας δεv σuvuπσλογίζεται otfjv εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των
υnοψηΦίωv,

Η επιτυχΙα στηll«Ξέvη ΓΛώσαα» ή η αιταλλαγή από αυτή απστελεί αιταραίτητη ιτροϋπόθεση για τη
συμμετοχή τωυ υιτοψηφίωυ στην εξέταοη του μαθήματος, ιτου ορ!ζεται για την ειδΙκευση
.Φυτοπαθολογία».

3. Η \'\Ιώση του Μαθήματος ΕιδΙκενσης βαθμολογείται με άριστα το εΙκοσι 1201 καιιαούται με tov
μέσο όρο rwv βαθμολογιών rwv μελώv της εξεταστικής επιτροπής, ο οποΙος μπορεί να απεικονΙζεται
με tfjV ακρΙβεια δύο (2) δεκαδικών ψηΦΙωv και πρέπει να ElVa. τουλάχιστσν 14/20,

4. Μετά το πέρας της εξέτασης καταρτίζεται τσ πρα.-τικό έκδοσης αποτελεσμάτων και αναρτάται
στσν διαδικτυακό τόπο Τον ΙΚΥο nlvaKac Κατ/nαξης κατά φθίvοιισα βαθμολσγική σειρά. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

S. Ενστάσεις κστά του nLVaKaΚατάταξης υπσβάλλοvrαι εvrός δΕκα εργασίμωv (101 ημερώv από tfjv
avbptfjofi τσυ στσν διαδι.-τυακό τόπο του ικγ. Η ένσταση υΠοβάλλεται ταχιιδρσμικώς με ουσtημεvη
επιστολή tΊμε υπηρεσία ταχuμεtαΦορώv lcourierl, στα Γραφεία του ικν (Λεωφ. EeVlKrjo;AvrtoτίIoewc
41,14234. Νέα lωvία).

6. Αιτήσεις αvαβαθμολόγησης δΕν yivovral δε.-τέ,.

7. Σε ΠEplrnWOf) διαγραφtΊς ή παραίτησης ιιποψηΦίου, επιλέγεται ο/η επόμενος/η κατά σειρά
βαθμσλογΙας υπσψήφισς/α,

•
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π' προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Οι υπότροφοιανακηρύοοονταιμε απόΦαοη του Διοικητικού Συμβουλίουτου ΙΚΥ,υπό τον όρο
έγφισης από την εΠΟΓιωόουσα αρχη.
2. Απαραίτητη προϋπόθεοη για την έναρξη της υΠΟτΡοφως είναι η oiιναψη σύμβαοης
υποτροφως μΕΤαξύτου ικγ και του/της υποτρόφου, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
στην αποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του/της και ιτερψρόφσνται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι,
τα ενδιάμεσα και τελικά ιταραδοτέα, το ποοό και σ Τρόιιος καταβολης της υιτστρσφως.
3. Πριν την υιιογραφή της σύμβαοης και της εναρξης καταβολης της υποτροφίας, οι
επιλεγεντες/είσες υποψήΦιοι/ες οφείλουν να Ιψοσκομίοουν τα κατωτερω δικαιολογητικά εντός της
ιιροθεομίας και με τον ψόπο που θα τους υποδειχθεί από το ΙΚΥ(ταχυδρομικά και/ή ηλ.£Κψονικά)
άλλως διαΥράΦΟνΤαι από τον Πίνακα Κατάταξης και τη θεοη τους κιιταλαμβάνουν οι ειιόμενοι/ες κατά
οειρά κατάταξης υποψήφισι/ες:
α) Βεβαίωοη αποδοχής από Πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικοu, στην οποία θα
αναΥράΦεται η ημερομηνία έναρξης της έρευνας lεντός της περιόδου από 1/9/2022 έως και
30/11/2022), το θέμα της. η διάρκεια, ο Φορέας και η χώρα υποδοχή" καθώς και η Υλώοοα εργασίας
β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνψοι ή μΕ σχέση εΡΥασίας αoρi.oτoυ χρόνου), υποχρεούνται να
καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωοη χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
τουλόχιστον ετήσιας διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ1

1. Η καταβολή της υΠΟτΡοΦίας αρχίζΕι ΟΕκόθε περίmωση μετό την 01.09,2022 και ειδικότερα
από την άφιξη του/της υΠΟτΡ,>φουστην αλλοδαπή και την εναρξη της διδακτορικής έρευνας. η οποία
δεν επιτρέπεται να ΥίνΕιμετά την 30/11/2022.
2. Προς απόδειξη της ημερομηνίας άΦιξης. οι υπότροφοι αποστέλλουν στο ΙΚΥεντός της
προθεσμίας που θα ταxθε~ σχεΤΙKr'ιβεβαίωοη του ΑΕΙι\ του Ερευνητικού κέντρου της αλλοδαπης,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της οuμβαοης, της παρούσας προκήρυξης και της
ΚΕίμενης νομοθεσίας.
2. Η υποτροφία καταβάλλεται εφόοον επαρκούν τα Koνδiιλια του Κληροδοτήματος και υπό την
προϋπόθεση ότι ο/η υπότΡοφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο και εν γένει πληροί τους όρους
της υποτροΦίας και τηρεί τις υποχρεώσεις του/της.
3. O/H υπότροφος οΦείλει να Ενημερώνει εγγράΦως το ΙΚΥγια οποιοδήποτε θέμα αφορά την
υποτροΦία και την υλοποίηοη της διδακτορική, έρευνας o<QI να υποβάλλΗ τα εκάστοτε απαιτούμενα
δικαιολογητικά σε ιτρωτότuιτo. Ειδικότερα, όοον αφορά οτην ενδΕχόμενη τροποποίηση Των στοιχείων
επι""ινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέΦωvo, διεuθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.)
και των στοιχείων ,ου τραπεζικο':' λΟΥαριαομο':' τσυ/της όπου θα καταβάλλεται η υποτροΦία, η
σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής ιτύλης τΟυ ικγ (grants.;I'y_gr).
4. 0/1' υπότροφος οΦείλει να υποβάλει ιτρος έγκριση εντός προθΕσμίας και με τον τρόιτσ ιτου
θα ορίοει το ΙΚΥ,
α) εξαμηνιαίες εκθεσεις προόδου που συντάσσoνrαι και υιτογράφονται από τσν εΠιβλέπoνrα
της διδακτορικής έρευνας, σε έντυπα που θα διατεθούν από το ΙΚΥ
β) βεβαίωοη του/της ειτιβλέΙΤΟνΤος/επιβλέπουσας για την περάτωση της διδακτορικής έρευνας,
συνοδΕυόμενη αιτό τελική έκθεση πειτρανμένων υπoγεyραμμt:νη από τον/την υπότροΦο o<Q' τον/,ην
επιβλέποντα/επιβλέπουσα.
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S. Σε ειδικες ΠΕριm;ώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόΦου μπορεί να δοθεί
παράταση ~ατάθεσης των ανωτερω παραδοτέων κατά 1Ζ μήνες (χωρίς ΤΡοΦεία) με απόΦαση του
Διoι~ηηKoύ Συμβουλίου του ικγ.
6. Ο/Η υπότροΦος οΦείλει να μνημονεύει στη διδαKτσpι~ή του/της ερευνα τα εξής: «Η
υλοποίηση της διδακτορικής ερευνας χρηματοδοτήθηκε από το κληροδότημα «Φανή ΣαριγΙιlν/η. του
Ιδρύματος Κραηκών ΥΠΟτΡοΦιών.
7. Απαγορεύεται η αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακσπη της υΠΟτΡοΦ,ας, εlΠός
περ=ώοεων ανωτέρας βί.ας.
8. Σε περίπτωση σριστι~ής δια~oπήςτης υποτροΦίας λόγω ανωτέρας βίας, ως τελικό παραδοτέο
εκλαμβάνεται η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση προόδου. Ως «ανωτέρα βία. νοείται κάθε απρόβλεm;l1.
εlΠακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν τοιι ελΕl'Χου του/της υποτρόΦου ~αι πΟυ τον/την εμποδίζει
βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή ΠΕριοσότερες απα ης υποχρεώσεις που απορρεουν από τη
σύμβαοη και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άφας
επιμέλειας κσι σύνεσης. Για τη συνδρομή περιστατικού ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτης κατάστασης.
αποΦασίζει το Διoι~ητι~ό Συμβούλιο ΤΟυικγ, κατό. την απόλυτη !<ρίοητου, κατόπιν έγlα/φης, επαρκωι;
αιηολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης ΤΌυ/της υποτρόφσυ πσυ Φέρει και το OXEtU«> βάρος
απόδειξης.
9. Η υπσβολή αίτησης υΠΟτΡοΦίας καθώς και '1 ανάρτηση <ου nlvaKa κατάωξης δεν
συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του IΚΥνασυνάψει σύμβαση με υποψήΦιο/α και να
του/της χορηγήσει την υποτροΦία,
10. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψηΦιοι/ες απoδέxovται πλήρως τους όρους της
παροΙΙοας πρo~ηρυξης καθώς Ια/Ι ότι η διαδικοσία Μνοται με οπόΦαση του ΙΚΥνα δια~oπεί,
αναβληθει ή επαναληΦθεΙ με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο,
11. Το ΙΚΥΜνσται να ανακαλει ή να διακόιπει οποτεδήποτε τη χορήγηση υποτροΦίας, αν
διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υοτέρων. ότι δεν ουντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή ότι
δεν τηροΙΙνται οι όροι της παροΙΙοας προκήρυξης ή της σΙΙμβασης υπστροφίας και δύναται να
αναζητησει κατά την κρίση roυ m σύνολο ή μέρος της υποτροφίας, Kατιl ης διατάξεις του κώδικα
είσπροξης Δημοσιων Εσόδων.
12, Η παρούσα προκηρυξη καθώς και η αίτηση υποτροφιας αναρτώνται στΟν διαδικτυακό τόπο
του ΙΚΥ (www.iky.gr) ενώ περίληψη της ΠΡοκήρυξης θα δημοσιευθει άπαξ σε μια εΦημερίδα
πανελλήνιας Κl.IκλοΦορίας,

Οι ενδιαΦερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dίagwnismο;@ikγ,grκαιστατηλΕφωνα210-3126346,210-3726395

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομόπμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε,Κ.Π,Α,

,

http://www.iky.gr


ΕΜΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
VnOVPrEIOnΑIΔΕIΑΣΚΑΙΘΡΗΣΚΕΥΜΑΗ1Ν

ΙΔΡΥΜΑΚΡΑΤΙΚΩΝΥnΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι Κ,Υ,)

Νέαlωνια, 1/7/2012
Ap,npwt" 31565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ1δρυμα Κρατικών ΥπστΡοφιών πρσκηρύσσει μια. (Ι) υποτροΦία με διαγωνισμό για ε.πόνηση
διδα.τορι.ής διατριβής στο εξωτερικό, στην ΦυτοπαθσλσγΙα, από τα έσοδα τσυ κληροδστήματσς
«Φανή ΣαριγιάVΝη" (ακαδημαϊκό έτσς 2022-2013), διάρ.ειας 24 (ΕΙκοσι τΕσοάρων) διαδοχι.ών μηνών
μΕέναρξη από 01/09/2022 [ως και 30/11/2022,

Δι.αluιμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχσυν πτυχιουχσι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
με βαθμότσυλιΣχιστσν Λί= Καλώς οι οπσΙοι πληρούν σωρευΤΙKCιτις πρσυποθέσεις της προκήρυξης.
ΗπροθεσμΙα υπσβολής αιτήσεων λήγει στις 30/09/202.2.
Τσ rτλιΊpEς .ΕΙμΕνσ τη, ιψοκήρυξης. η ύλη τσυ διαγωνισμσύ, .αθώς και η αίτηση υποψηφιότητας
διατιθΕνται εδ •••.
nληροΦορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύeuνοη di3BWniSmoi@ikvgr

Ο nρ6εδρος του Διοικητικού Συμβουλlo., τσυ ΙΚΥ

Μιχαήλ Kσυτσiλιέρη,
Ομότψος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής E.K.n.A.
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